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عصام شلهوب

الملف

أبودياب: أخشى اإلرتطام الكبير
والخوف على األمن االجتماعي والسلم األهلي

كان  التي  الحياة  نوعية  املواطن من  بحيث جرّد  العام  دائرته مبفهومها  االنساين، وتوسعت  لبنان تخطى وضعه  الفقر يف 
وغذاء  ومياه  كهرباء  من  االساسية،  الحياة  تتطلبه  ما  ابسط  يطاول  الذي  الحرمان  مالمسا  رفاهيته،  ومستوى  بها  يتمتع 

وصوال اىل البطالة، االمر الذي يهدد بانفجار اجتامعي وامني، حذر منه اكرث من تقرير دويل

عضو هيئة مكتب املجلس االقتصادي واالجتامعي وعضو لجنة املؤرش الدكتور انيس ابودياب.

اللبنانيني  معظم  لكن  فقريا،  ليس  لبنان 
بعدما صودرت  يعانون فقرا مدقعا  باتوا 
جراء  من  اموالهم،  ونهبت  قدراتهم 
وتطويع  بالفساد  العامة  ادارته  انغامس 
بكل  املتحكمني  ملصالح  االمكانات 

السلطات.
لبنان  النتشال  متاحة  تزال  ال  الفرصة 
الحال،  وضيق  الفقر  براثن  من  واللبناين 
ونية  سيايس  قرار  اىل  تحتاج  لكنها 
من  السياسية،  مصالح  كل  تعلو  صافية 
الذي  االصالح  قطار  صفارة  اطالق  خالل 
كان  ملا  عقود  منذ  السلطة  سلكته  لو 
اخترب  اللبناين  كان  وملا  اهرتأ  االقتصاد 

الحرمان.
االقتصادي  املجلس  مكتب  هيئة  عضو 
الدكتور  املؤرش  لجنة  وعضو  واالجتامعي 
ان  العام"  لـ"االمن  اكد  ابودياب  انيس 
وهناك  االقتصاد  يف  دامئا  موجود  "االمل 
يف  لكن  التقاطها،  علينا  وفرص  ازمات 
فقدنا  بعدما  بذلك  جديرين  لسنا  لبنان 
عددا كبريا منها". االنقاذ وفق ما قال "ال 
لبنان  اقتصاد  الن  طويلة  فرتة  اىل  يحتاج 

صغري وامكاناته املتاحة كبرية".

■ تضاعف معدل الفقر بحسب االسكوا 
هذا  يتناسب  هل   ،%82 اىل   %42 من 
الرقم مع تفاقم الوضع االجتامعي فقط، 

ام ان له اسبابا اضافية؟
لبنان تضاعف  الفقر يف  ان  □ ال شك يف 
السنة بحسب  الثالث من هذه  الربع  يف 
املئة  يف   82 اىل  وارتفع  االسكوا،  تقرير 
من  الثالث  الربع  حتى   2018 عام  من 
2020، طبعا اعني الفقر الذي هو تحت 

رمبا  وثرواتها،  ارباحها  وتراكم  االزمات 
يف  و10   5 بني  الفئة  هذه  نسبة  ترتاوح 
من  التحويالت  من  تستفيد  وفئة  املئة. 
كورونا  ألن  تراجعت  لكنها  الخارج، 
مام  العامل،  دول  كل  كبري  بشكل  اصابت 
مثة  التحويالت.  هذه  انخفاض  يف  تسبب 
يعني  وهذا  مدخراته،  عىل  يعتمد  َمن 
تزال  ال  اللبنانية  العائالت  من   %25 ان 
تستطيع الصمود، فيام يعيش االخرون يف 

فقر مدقع.
 

فعيل  تأثري  التمويلية  للبطاقة  هل   ■
مفعول  ال  مخدر  ابرة  انها  ام  كمساعدة 

لها؟
االقتصادي  املجلس  يف  وضعنا   □
شأن  يف  متكاملة  ورقة  واالجتامعي 
 ،2021 اذار  منذ  التمويلية  البطاقة 
السياسية  القوى  مع  دراستها  متت  التي 
واملجتمع املدين وخرباء، وحتى مع خرباء 
هذه  اعتمدت  التي  مرص  مثل  دول  من 
البنك  البطاقه يف عام 2016 وشارك فيها 
كثرية  مستويات  عىل  تفيد  وهي  الدويل، 
عىل االقل تأمني الحاجات االساسية الكرث 

االزمات  مع  يتناسب  الرقم  هذا  الخط. 
الوضع  تفاقم  مع  وليس  فيها  مررنا  التي 
االزمات  مع  يتالءم  ما  بقدر  االجتامعي، 
 17 منذ  تظهر  وبدأت  بنا  حلت  التي 
االول 2019. لكن جذورها تعود  ترشين 
مع   ،2011 عام  اىل  اي  ذلك  قبل  ما  اىل 
يف  والشح  املدفوعات  ميزان  تراجع  بدء 
دخول الدوالر. نعم ازمة الفقر هي فعليا 
لبنان  ان  اعلن  الدويل  البنك  وكان  كبرية، 
مير يف اعتى ازمة منذ 150 عاما يف العامل.

 
اجتامعي  انهيار  من  تخىش  هل   ■
املفرط،  الفقر  ينتجه  كيل  واقتصادي 

فتعم الفوىض والجرمية؟
□  من دون ادىن شك. ان مفاعيل الفقر 
مدمرة، فالفقر يعني فقدان عيش الناس 
َمن ال يخىش  االجتامعي، وبالتايل  واالمن 
برمتهام  والسيايس  االمني  الوضعني  عىل 
فيها  منر  التي  االزمة  نتيجة  االنهيار  من 
يكون خارج املنطق. نعم هناك امكانات 
االرساع  علينا  لذا  كل يشء،  النهيار  كبرية 
يف وضع الخطط للخروج من هذه االزمة 
نسبة  ان  اعتقد  الفقر.  ملفاعيل  والتيقن 
ان  صحيح  يوم.  بعد  يوما  ستزداد  الفقر 
لكن   ،%82 نسبة  عن  اعلنت  االسكوا 
القدرة  وانخفاض  االسعار  تفلت  ظل  يف 
نهاية  يف  سنصل  الشديدين،  الرشائية 
العام اىل مستويات اعىل من ذلك. لذلك 
االزمات  وتأثري  الكبري  االرتطام  اخىش 
والسلم  االجتامعي  االمن  عىل  املتفاقمة 

االهيل.
 

الدولة  اجراءات  ضعف  تقرأ  كيف   ■

من  مواطنيها  حامية  يف  اداراتها  بكل 
حاالت الفقر؟

□  مثة تعطيل فعيل للدولة بكل مؤسساتها 
ابوابها  اقفلت  فقد  الشديد،  لالسف  ويا 
وذهبت بعيدا منذ بداية جائحة كورونا، 
اي  تأخذ  ومل   ،2020 شباط  منذ  تحديدا 
 2020 اذار  يف  ورقة  قدمنا  فعيل.  اجراء 
واالجتامعي،  االقتصادي  املجلس  اىل 
فقرا  االكرث  العائالت  مساعدة  برضورة 
وتلك املتعطلة رغام عنها بسبب كورونا، 
الدولة  الف لرية، لكن  مببلغ قيمته 500 
مل تقم بواجباتها ووزعت 400 الف لرية 
عشوايئ.  بشكل  العائالت  بعض  عىل 
املودعني  لحامية  باجراءات  طالبنا  كام 
خالل  من  املصارف  يف  والودائع  الصغار 
متويلية  بطاقة  واعتامد  الدعم  وقف 
اذانا  تلَق  مل  لكنها  للمحتاجني،  مبارشة 
العلن،  اىل  اليوم  تخرج حتى  ومل  صاغية 
والتعليمية  الصحية  مؤسساتنا  ان  علام 

قريبا. ستنهار 
 

من  معينة  نسبة  قدرة  تعيد  ماذا  اىل   ■
هذا  وتحمل  الصمود  عىل  املواطنني 
يف  املخيف  واالرتفاع  اللرية  يف  االنهيار 

االسعار؟
يف  املئة  يف   5 تتجاوز  ال  فئة  هناك    □
املؤسسات  من  رواتبها  تتقاىض  لبنان 
وهي  "الفريش"  بالدوالر  الدولية 
اخرى  وفئة  االمر،  مواكبة  عىل  قادرة 
تواكب  املئة  يف   20 اىل   15 نحو  تشكل 
يعني  وهنا  منها،  وتستفيد  االزمة  هذه 
قليلة  فئة  مثة  بآخر.  او  بشكل  التضخم 
ومن  الشديد  التضخم  من  تستفيد 

توقع  "بس  يقول  شعبي  مثل  هناك   □
االزمة  هذه  سالخينا"،  بيكرتو  البقرة 
يتحمل  ال  واالقتصادية  والنقدية  املالية 
مسؤوليتها طرف واحد بل الجميع. اقول 
مكوناته  بكل  املجتمع  ان  شفافية،  بكل 
سعر  تثبيت  من  عاما   30 طيلة  استفاد 
والقدرات  الريعية  والسياسات  الرصف 
الثمن  يدفع  طبعا  املصطنعة.  الرشائية 
عادة َمن هو اقل قدرة ويكون الضحية. 
وحصان  الثالث،  العامل  دول  يف  نحن 
عربة  يقود  الدول  هذه  يف  السياسة 
السياسية اهم  االقتصاد، وبالتايل املصالح 
والقوى  االقتصادية،  الناس  مصالح  من 
ال  لذلك  االزمة،  يف  تستثمر  السياسية 
االطراف.  من  طرف  اي  تحميل  نستطيع 
فاشال  كان  بعضها  النقدية  السياسات 
بالنسبة  رضوريا.  كان  االخر  وبعضها 
ال  النه  لها،  وجود  ال  املالية  السياسة  اىل 
رضيبية  سياسات  اي  عن  التحدث  ميكن 
نستطيع  اقتصادي.  وتحفيز  وحامئية 
لكن  االقىص،  الحد  اىل  ننظر  ان  اليوم 
السياسة.  املسؤولية يف  يتحملون  الجميع 
االقتصاد،  يف  االزمات  ازمة  هو  التعطيل 
عن  واالنقطاع  الدولية  الثقة  وغياب 
 - اللبنانية  العالقات  وقطع  الخارج 
نتحمل  لذلك  سياسية،  اسبابها  العربية 
اىل  التحول  يجب  االقتصادية.  كوارثها 
سياسات انتاجية مرنة. الجميع يتحملون 
لذا  اليه،  وصلنا  الذي  الواقع  مسؤولية 
عادال،  الخسائر  توزيع  يكون  ان  يجب 
هذه  من  استفاد  َمن  اكرث  يتحمل  وان 

السياسات.
 

من  تعاين  اللبنانية  االرس  باتت  هل   ■
نسبتها،  هي  وما  االبعاد،  املتعدد  الفقر 

وكيف تقيس اوجه الحرمان؟
□  تعيش حاليا 46% من االرس يف لبنان 
تحت خط الفقر املدقع وهي موزعة عىل 
كل املحافظات بنسب متفاوتة، يف الشامل 
عموما وعكار وطرابلس نسب الفقر اكرب 
يشمل  الحرمان  ايضا.  الهرمل  بعلبك  ويف 

الجميع، ويبدأ من البنى التحتية مثل 

فئة قليلة تستفيد 
من التضخم الشديد واالزمات 

وتراكم ثرواتها

هذه  من  والحد  ارسة،  الف   500 من 
االزمة الكبرية. اوقفت الحكومة الجديدة 
السابقة  الحكومة  اطلقتها  التي  البطاقة 
اليوم.  لغاية  االسباب  معرفة  دون  من 
مجددا  اطالقها  يف  االرساع  يجب  لكن 
يك  العائالت،  لبعض  الوحيد  املنقذ  النها 
تتمكن من االستمرار اقله يف تأمني املأكل 

واملرشب.
 

■ من يتحمل مسؤولية واقع الفقر، هل 
االقتصادية  الخطط  ام  السيايس  التدهور 
ام  لبنان  مرصف  اجراءات  ام  الفاشلة 
املودع  التي حالت دون وصول  املصارف 

اىل امواله؟
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السيئة  والطرق  واالتصاالت  الكهرباء 
التي  والطبابة  املزري،  املعييش  والوضع 
وهذا  امليسورة  للطبقات  فقط  اصبحت 
امر معيب بالنسبة اىل لبنان. علينا وضع 
اعادة  اقول  ال  اجتامعية،  حامية  سياسة 
النظر فيها النها مل تكن موجودة تاريخيا، 
الدويل  البنك  كام  النقد  وصندوق 

بذلك. يطالباننا 
 

االقتصادي  الوضع  بانقاذ  االمل  هل   ■
واالجتامعي واملايل ال يزال متوافرا وكيف؟
االقتصاد.  يف  دامئا  موجود  االمل    □
الفرص.  التقاط  علينا  لكن  ازمات،  هناك 
اذ  بالتقاطها،  جديرين  لسنا  لبنان  يف 
باننا  القول  اخىش  منها.  الكثري  فقدنا 
نحسن  مل  اذا  النفط  فرصة  رمبا  سنفقد 
املفاوضات،  يف  السياسية  عملياتنا  ادارة 
كان  اذا  السيادي  الصندوق  ادارة  والحقا 
هناك فعال من نفط. مثة فرص من خالل 
املهمة  القوانني  بعض  اقرار  عرب  االصالح، 
رسيع،  شكل  يف  كونرتول  الكابيتال  مثل 
الذي  العام  الرشاء  قانون  تجويف  وعدم 
وهي  الكهرباء  باصالح  البدء  يجب  اقر. 
مرفقي  اىل  باالضافة  املشاكل،  مشكلة 
تشكيل  خالل  من  واملطار  االتصاالت 
االدارة  وفصل  فيها،  الناظمة  الهيئات 
السيايس،  املزاج  عن  العامة  واملرافق 
والرضيبي،  الجمريك  التهرب  ومكافحة 
لقانون  التطبيقية  املراسيم  ووضع 
والخاص،  العام  القطاعني  بني  الرشاكة 
العام،  القطاع  انتاجية  يف  النظر  واعادة  
والقطاع  العامة  املالية  هيكلة  واعادة 
خطة  ووضع  الخسائر،  وتحديد  املرصيف 
اقتصادية متكاملة والذهاب اىل صندوق 
النقد الدويل واملؤسسات الدولية املانحة 
بعملية  البدء  كذلك  "سيدر".  غرار  عىل 
قوانني  تطبيق  عرب  السيايس  االصالح 
االنتخابات  واجراء  القضاء  استقاللية 
النيابية يف موعدها، واعادة ثقة املواطن 
يجب  كام  عملته.  يف  واملغرتب  املقيم 
خطة  وفق  املرصيف  القطاع  مشكلة  حل 
ونقدي  مايل  بجناحني  متكاملة  اقتصادية 

واضحني.
  

السلطات  لجوء  دون  يحول  الذي  ما   ■
اىل تحديد السياسات واالهداف والسعي 
اىل تنفيذها؟ هل هو ضعف االقتصاد ام 

ضعف املسؤولني؟
اي  املسؤولني  بعض  لدى  يعد  مل    □
املؤسسات  هيبة  لالسف.  ويا  مسؤولية 
يديرها،  َمن  ضعف  بسبب  مفقودة 
من  بالرضورة  ليس  الضعف  وهذا 
يحتل  الذي  لبنان  يف  البرشية  االمكانات 
البرشية،  القدرات  يف  متقدما  موقعا 
واالستنسابية  واالستزالم  املحاصصة  لكن 
وبالتايل  السبب.  هي  العامة  االدارة  يف 

يصح املثل الذي يقول )راح الصالح بعزا 
محاسبة.  وال  مساءلة  ال  يعني  الطالح(، 
هي ليست ازمة اقتصادية بكل ما للكلمة 
من معنى، لكنها ازمة سببها املبارش سوء 

االدارة والفساد.
 

عملية  لبدء  لبنان  يحتاج  ماذا  اىل   ■
االنقاذ والتعايف وكم يلزمها من الوقت؟

سنتني  منذ  مبارشة  ازمة  يف  نحن    □
اذ  بوقفها،  يفكر  احد  من  وما  وشهرين 
االصالحية  الخطة  وتطبيق  اعتامد  عند 
الثقة.  تستعاد  االزمة  تتوقف  املطلوبة 
ووضع  الخطة  وضع  يف  تأخرنا  كلام  لكن 
كلام  االزمة  من  للخروج  الصحيح  املسار 
كان الوقت اطول وكانت الكلفة اعىل. ال 
اقتصاد صغري  اىل فرتة طويلة الن  نحتاج 
ان  خصوصا  كبرية،  املتاحة  امكاناته  لكن 
8 مليارت دوالر  هناك سيولة ترتاوح بني 
و9 مليارات "Cash Money" مع الناس 

يف لبنان، فضال عن امكانات املغرتبني.
كام توجد مرافق عامة كاالتصاالت واملطار 
متاحة  امكانات  لدينا  وغريها.  والكهرباء 

ولكن تلزمنا النية واالرادة يف التنفيذ.

االسكوا اعلنت عن نسبة فقر بلغت 82% لكننا سنصل اىل مستويات اعىل. 

قد نفقد فرصة النفط 
اذا لم نحسن ادارة عملياتنا 

السياسية في املفاوضات


